
     Politiezone AMOW
Nr 5408

Provincie Vlaams-Brabant
Administratief arrondissement  Halle-Vilvoorde
Gerechtelijk arrondissement Brussel

De dossiers kunnen geconsulteerd worden op het gemeentehuis te Asse tijdens de openingsuren van 08.30 uur 
tot 12.00 uur, dinsdag van 14uur tot 19 uur

BIJEENROEPING VAN DE POLITIERAAD

Het politiecollege van de politiezone bestaande uit de gemeenten Asse, Merchtem, Opwijk,
Wemmel, verzoekt de leden van de politieraad in zitting te vergaderen op 10 mei 2021 om
20:00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Asse, Gemeenteplein 1 te 1730 Asse.

AGENDA
OPENBARE ZITTING
Verslag
1 2021_PR_00055 Goedkeuring verslag en notulen van 21 april 2021 - Goedkeuring

Operationeel beleid
2 2021_PR_00056 Kennisgeving jaarverslag 2020 - Kennisneming

Logistiek
3 2021_PR_00051 Bouw van een politiecommissariaat voor de politiezone AMOW 

(ruwbouw, afwerking, technieken en omgevingswerken)  - 
Goedkeuring

4 2021_PR_00058 Goedkeuring wijze van gunnen en vaststelling van de 
voorwaarden voor de aankoop van schoenen voor het 
operationeel personeel van de politiezone AMOW – Voorstel 
beroep doen op de raamovereenkomst PZA/2020/373 van PZ 
Antwerpen  - Goedkeuring

Financiën
5 2021_PR_00049 Goedkeuring rekening 2020 - Goedkeuring

6 2021_PR_00052 Goedkeuring begrotingswijziging 1 en 2 van dienstjaar 2021 - 
Goedkeuring

Allerlei
7 2021_PR_00046 Aanduiding van een vertegenwoordiger van de Politiezone AMOW 

voor de statutaire gewone algemene vergadering van 
Intercommunale Haviland op woensdag 16 juni 2021 - 
Kennisneming

8 2021_PR_00047 Aanduiding van een vertegenwoordiger van de Politiezone AMOW 
voor de gewone algemene vergadering - statutenwijziging van 
Intercommunale Haviland op woensdag 16 juni 2021 - 
Kennisneming



De dossiers kunnen geconsulteerd worden op het gemeentehuis te Asse tijdens de openingsuren van 08.30 uur 
tot 12.00 uur, dinsdag van 14uur tot 19 uur

BESLOTEN ZITTING
Personeel
9 2021_PR_00044 Toekenning non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van 

een eerste hoofdinspecteur van politie - Goedkeuring

10 2021_PR_00053 Goedkeuring verlenging van een contract van onbepaalde duur 
van een arbeider - Goedkeuring

11 2021_PR_00054 Benoeming via klassieke mobiliteit (categorie A) van één voltijdse 
betrekking van een hoofdinspecteur (middenkader) ten behoeve 
van de dienst interventie - Goedkeuring

12 2021_PR_00057 Toekenning non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van 
een eerste Inspecteur van politie - Goedkeuring


